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Dziekan Wydziału „Artes Liberales” 
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  

 

Nazwa stanowiska:   adiunkt 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony, pełen wymiar etatu 

Liczba stanowisk 
pracy:   

1 

Przewidywana data 
rozpoczęcia pracy:   

 01.10.2019  

Miejsce 
wykonywania pracy:  

Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski 

Wymagania: 

- posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 
dyscyplinie literaturoznawstwo lub w dyscyplinie historia; 

- posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych; 
- posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie literaturoznawstwo 

i/lub historia (historia i źródłoznawstwo Europy Wschodniej w 
średniowieczu i epoce nowożytnej); 

- wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej; 
- doświadczenie w organizacji i prowadzeniu interdyscyplinarnych 

programów oraz studiów; 

Wymagane 
dokumenty: 

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału „Artes 
Liberales” 

2. kwestionariusz osobowy: 
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/166/2018/07/KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDYDAT_PL_RODO.docx 

3. życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej; 

4. kopię dyplomu doktorskiego; 
5. kopię dyplomu habilitacyjnego; 
6. plany dydaktyczne zgodne z potrzebami Wydziału „Artes Liberales” 
7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i 

klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia lub do pobrania ze 
strony: 

http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx 

8. Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy 

Miejsce składania 
dokumentów: 

dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową 
na adres: Wydział „Artes Liberales” UW, Nowy Świat 69, 00-046 
Warszawa 

Termin składania 
aplikacji: Do dnia:  21.06.2019 
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Informacje o 
postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunku określone w 
art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.i 
nauce (Dz.U.2018 poz. 1668 z późn. zm.) 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną 
przez Dziekana Wydziału „Artes Liberales” UW. Komisja może zaprosić 
wypranych kandydatów na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
najpóźniej w dniu 31 lipca 2019 r. Konkurs jest pierwszym etapem 
określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku 
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi 
podstawę do dalszego postępowania. O wyniku konkursu kandydaci 
zostaną poinformowanie drogą mailową. 

 
 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet 
Warszawski informuje:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania 
pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;  
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;  
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy 
za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;  
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych;  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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KLAUZULA ZGODY 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania 
pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie 
danych osobowych jest dobrowolne.  

 

.....................................   .............................................................................................. 

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 
Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. 
 
DZIEKAN  Wydziału „Artes Liberales”  
dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz. 
 


